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Gebyr for at blive optaget på opdrætterlisten på
hjemmesiden
Fra og med 1. maj er det ikke længere gratis for opdrættere at være
optaget på klubbens hjemmeside. Alle opdrættere slettes pr. 1. maj, dog
ikke dem, der p.t. har kuld på hvalpe- eller parringslisten.
Når opdrætteren har indbetalt kr. 100,- kan de blive optaget på opdrætterlisten og derefter få kuld på
hvalpe/parringslisten. Gebyret gælder indtil 1. maj uanset, hvornår det er indbetalt på året. Der er ikke
rabat, hvis man melder sig på opdrætterlisten senere på året.
Grunden til, at Border Collie Klubben ønsker dette gebyr indbetalt er, at
der er alt for mange opdrættere på denne opdrætterliste, som slet ikke
har hvalpe eller har ønske om at få et kuld foreløbigt. Ved at pålægge et
gebyr mener vi, at det kun bliver opdrættere, der seriøst ønsker at være
på listen og har hvalpe nu eller i nær fremtid.
Vi kan ikke være bekendt at have 53 opdrættere på listen! Dette gør det
meget uoverskueligt for kommende hvalpekøbere, når der er så mange
opdrættere. De fleste opdrættere har faktisk slet ikke planlagt nogle kuld
i fremtiden.
Det er som tidligere kun opdrættere, der er på opdrætterlisten, der kan få optagelse på parrings- og/eller
hvalpelisten. Det er gratis at komme på parrings- og hvalpelisten.
Der er tale om et årligt gebyr, som skal betales hver til den 1. maj og opdrætterlisten fornys hver den 1.
maj.
Sådan kommer man på opdrætterlisten på hjemmesiden:
Udfyld formularen, som man finder på www.bordercollieklubben.dk
under ”køb hund”, vælg opdrætterlisten og derefter ”tilmelding til
opdrætterlisten”. Denne formular sendes automatisk til avlsudvalget,
som godkender data.
Indbetal kr. 100 på reg. nr. 1551 Konto nr. 12452942 og mærk
indbetalingen med ”opdrætterliste” og ”dit navn samt kennelnavn”.
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